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BAB V 

ANALISI DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 

Subjek yang sesuai dengan karakteristik penelitian berjumlah 30 

orang. Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka dilakukan 

pengujian hipotesis penelitian. Namun sebelumnya terlebih dahulu akan 

dilakukan uji asumsi data untuk analisis korelasi product moment yang 

menguji hubungan antara kecemasan ditinggal pacar dengan perilaku diet 

yang meliputi uji normalitas dan uji linearitas. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Normalitas distribusi data 

merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam statistik parametrik. 

Uji normalitas sebaran data penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-Sminorv. Pedoman untuk menentukan normal 

tidaknya suatu data adalah dengan menggunakan taraf signifikansi 

5%, artinya jika hasil nilai Kolmogorov-Sminorv dengan taraf 

signifikansi lebih besar dari 0,03 (P > 0,05) maka data dinyatakan 

normal, sebaliknya jika signifikansi kurang dari 0,05 (P < 0,05) 

maka data dinyatakan tidak normal. Berikut dapat dilihat hasil 

selengkapnya : 

1) Skor variabel kecemasan ditinggal pacar memiliki nilai uji 

Kolmogorov-Sminorv Z sebesar 0,531 dengan P > 0,05. Hal ini 
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berarti bahwa skor variabel kecemasan ditinggal pacar 

berdistribusi normal. 

2) Skor variabel perilaku diet memiliki nilai uji Kolmogorov-

Sminorv Z sebesar 0,521 dengan P > 0,05. Hal ini berarti bahwa 

skor variabel perilaku diet berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas dengan program Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) Window Release 13.0. Pengujian linieritas 

dilakukan terhadap model hubungan yaitu hubungan antar variabel 

bebas terhadap variabel tergantungnya. 

Hasil pengujian linieritas hubungan antara kecemasan 

ditinggal pacar dengan perilaku diet menunjukkan bahwa ada 

hubungan linear antara perilaku diet dengan kecemasan ditinggal 

pacar dengan F linear = 3,874 batas signifikan linear P ≤ 0,05. 

2. Uji Hipotesis 

Analisis data dalam rangka pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan program komputer Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) Window Release 13.0. dengan prosedur korelasi 

product moment (Pearson Correlation). 

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisiensi korelasi antara 

kecemasan ditinggal pacar dengan perilaku diet diperoleh rxy = 0,349 

signifikansinya = 0,03 batas signifikansi P ≤ 0,05. Hal ini 

menunjukkan ada hubungan signifikan antara kecemasan ditinggal 

pacar dengan perilaku diet. Dengan demikian hipotesis penelitian ini 

dapat diterima. 
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B. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis yang menggunakan uji statistik korelasi 

product moment menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,349 dengan P ≤ 

0,05. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan antara kecemasan 

ditinggal pacar dengan perilaku diet. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perilaku diet mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan 

kecemasan ditinggal pacar seseorang. 

Salah satu yang menjadikan pasangan atau pacar sebagai faktor 

yang mendukung perkembangan fisik yaitu adanya ketakutan mengenai 

persepsi negatif dari pasangannya, serta perhatian yang lebih terhadap 

penerimaan dari pasangan terhadap bentuk tubuhnya (Thompson, et. al., 

2008, h. 54). Para mahasiswi yang mengalami kecemasan bahwa 

pacarnya akan melihat perempuan lain dan meninggalkannya, akhirnya 

melakukan diet untuk menurunkan berat badan mereka ataupun untuk 

mendapatkan bentuk tubuh ideal seperti yang mereka inginkan. Mereka 

berharap dengan memiliki bentuk tubuh yang indah serta berat badan 

yang ideal, itu tidak akan membuat pacar mereka berpaling dan 

meninggalkan mereka.  

Banyaknya remaja putri yang melakukan diet disebabkan karena 

banyaknya faktor yang berasal dari lingkungan atau dari diri mereka 

sendiri, dimana kecemasan yang dirasakan mengancam kelanjutan 

hubungan mahasiswi tersebut dengan pasangannya. Kecemasan ditinggal 

pacar merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, adapun 

faktor-faktor lain seperti persepsi terhadap kesehatan, body image, harga 

diri, motivasi, lingkungan, dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa diet 

mampu mengatasi permasalah bentuk tubuhnya yang dianggap kurang 
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menarik atau memuaskan dengan upaya menurunkan berat badan serta 

mengatur asupan nutrisi tertentu. 

Selain itu perilaku diet yang dilakukan mahasiswi dirasakan juga 

memberi dampak yang positif bagi kesehatan. Ini diperkuat dengan 

pernyataan Geoffrey C. Williams, dkk (1996, h. 155), yang mengatakan 

bahwa orang yang mengalami obesitas akan menghadapi resiko karena 

kelebihan berat badannya, seperti : penyakit jantung, hipertensi, diabetes 

dan macam-macam penyakit lainnya. Penyakit tersebut merupakan efek 

dari kelebihan berat badan, sehingga akan meningkatkan resiko kematian 

muda.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kecemasan ditinggal pacar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi remaja putri ini 

khususnya mahasiswi untuk melakukan diet. Mereka yang memiliki 

pandangan negatif tentang bentuk tubuhnya serta takut adanya kritik 

ataupun penolakan dari pasangan akan bentuk tubuh serta berat badannya 

yang mendorong mereka untuk melakukan diet, dengan harapan jika 

mereka telah mencapai hasil yang diinginkan pacar mereka akan 

menerima serta mengurangi kecemasan tentang permasalahan bentuk 

tubuh mereka.  

Kecemasan sendiri merupakan reaksi emosi yang tidak 

menyenangkan yang ditandai dengan ketakutan. Perasaan takut itu 

timbul karena adanya ancaman atau gangguan terhadap sesuatu objek 

yang masih abstrak dan juga takut yang bersifat subjektif yang ditandai 

adanya perasaan tegang, khawatir, dan sebaginya. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa perasaan senang dan bahagia berhubungan dengan keberhasilan 

sedangkan perasaan sedih, kecewa, putus asa dan cemas berhubungan 

dengan kegagalan (Kartono dikutip Indigenous, 2005, h. 22). Disini 
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perilaku diet yang ditunjukkan mahasiswi karena adanya kecemasan 

ditinggal pacar karena bentuk tubuh yang kurang ideal yang kemudian 

ditunjukkan dengan perasaan khawatir, serta adanya rasa kecewa akan 

bentuk tubuh yang dimilikinya, sehingga mendorong mahasiswi tersebut 

untuk melakukan perilaku diet. 

Secara khusus, berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika 

pengambilan data penelitian, banyaknya mahasiswi yang melakukan diet 

bukan hanya disebabkan adanya kecemasan akan ditinggal pacar 

melainkan karena faktor-faktor lain yang membuat mereka melakukan 

diet sehingga dalam penelitian ini, subyek penelitian lebih sulit 

ditemukan. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan diet 

antara lain merasa malu memiliki tubuh “gendut”, ingin memiliki tubuh 

seperti teman-teman mereka yang lebih kecil, ada juga yang dikarenakan 

pacar mereka meminta mereka untuk melakukan diet, harga diri, 

persepsi, dan lain-lain. 

Gejala-gejala kecemasan Gejala fisik ditandai dengan mual, 

berkeringat, muntah, sakit kepala, susah tidur, jantung berdetak kencang 

dan cepat, nafsu makan hilang, sesak nafas dan pencernaan tidak teratur. 

Gejala psikis ditandai dengan adanya perasaan takut, khawatir, rendah 

diri, tidak berdaya, tidak tentram, mudah marah, tidak mampu 

memusatkan perhatian serta perasaan ditimpa bahaya atau kecelakaan. 

Semakin tinggi mahasiswi mengalami kecemasan maka intensitas untuk 

melakukan diet semakin tinggi pula, kecemasan yang dirasakan 

menentukan lama atau tidaknya mahasiswi tersebut  melakukan perilaku 

diet, seberapa dalam dan banyak usaha yang dilakukan mahasiswi untuk 

melakukan diet juga dipengaruhi oleh kecemasan yang dirasakan. 

Kecemasan ditinggal pacar itu sendiri yang berpengaruh besar atau 

tidaknya mahasiswi untuk melakukan perilaku diet, Semakin besar 
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kecemasan yang dirasakan maka mahasiswi yang melakukan diet akan 

semakin meningkatkan perilaku dietnya. 

Dari hasil uji normalitas pada perilaku diet, mahasiswi yg 

melakukan perilaku diet paling tinggi sebanyak 17 orang dan mahasiswi 

yang melakukan perilaku diet paling rendah ada 13 orang. Disini diet 

yang dilakukan mahasiswi meliputi mengurangi makan-makanan 

berlemak, melakukan olahraga dan menjaga pola makan. Sedangkan 

dalam uji normalitas kecemasan ditinggal pacar, mahasiswi yang 

mengalami kecemasan ditinggal pacar paling tinggi sebanyak 18 orang  

dan mahasisiwi yang mengalami kecemasan ditinggal pacar paling 

rendah ada 12 orang. Kecemasan yang dirasakan oleh para mahasiswi 

cukup tinggi dilihat dari jumlah mahasiswi yang mengalami kecemasan, 

kecemasan yang dirasakan sebenarnya belum terjadi tetapi kecemasan 

akan ditinggal pacar ini yang mendorong mereka untuk  melakukan 

perilaku diet. 

Sumbangan efektif kecemasan ditinggal pacar terhadap perilaku 

diet pada mahasiswi sebesar 12,18 persen. Nilai tersebut memiliki arti 

bahwa sumbangan kecemasan ditinggal pacar terhadap perilaku diet 

dapat dikategorikan cukup besar. Kecemasan ditinggal pacar memang 

bukan satu-satunya faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar perannya dalam meneliti perilaku diet, tetapi dalam 

penelitian ini dapat menjadi tambahan seorang remaja putri khususnya 

mahasiswi untuk melakukan diet dikarenakan adanya kecemasan 

ditinggal pacar serta penerimaan diri yang kurang sehingga melakukan 

perilaku diet. 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan, beberapa kelemahan 

dari penelitian ini meliputi : beberapa subyek yang mengisi kuisioner 
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kurang maksimal dikarenakan lingkungan yang bising ataupun 

banyaknya teman-teman di sekitar yang turut andil pada saat pengisian 

kuisioner, masih terbatasnya subyek penelitian, dan kedua skala belum 

sempurna. 
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